
Lactuca sativa ssp. capitata L. ’De Hongrie’ (Apiaceae)
Salată cu căpățână ’De Ungaria’. Salată mică, salată verde, marule,... 

Înălțimea 
0,25 m 

Densitatea : 12-16 plante/ m²
Amplasarea : semi-umbră

Plantă anuală erbacee târzie crescută ca bianuală care convine doar pen-
tru grădina cu legume. Este sensibilă la călduri, este ușor de crescut și 
preferă un sol neutru. 
Există actual 2.200 de varietăți de salată înregistrate în catalogul oficial 
european.
Salata ’De Hongrie’ este o varietate de iarnă, din categoria Romana (cu 
un gust amărui și frunze foarte crocante). Este o salată de volum mic cu 
un diametru de circa 20 cm, a cărei frunze sunt de culoare verde ușurel 
pistruiate de roz pe mărgini. 
La această legumă-frunză sunt diferențiate 2 stadii de creștere :
- faza vegetativă pe parcursul căreea frunzele cresc, se diferențiază, se struc-
turează pe o tulpină extrem de scurtă în final întro formă, mai puțin sau mai 
mult sugerată, de căpățână. Este faza utilizată pentru comercializarea salatei ;
- faza reproductivă pe parcursul căreea tulpina plantei se lungește (ridicare 
până la 1-1,2 m), înflorește și produce semințe.
Originea : această foarte veche varietate ’De Hongrie’ este originară din Ungaria.

Evitați combinarea salatei cu pătrunjel (alături de el salata suferă enorm, nu e sfătuit nici să o 
plantați după el căci nu se va dezvolta bine), floarea soarelui, creson, brocoli și țelină.
În schimb, asociați-o benefic cu usturoi, lobodă, anghinare, sparanghel, sfeclă, morcov, 
asmățui (îmbunătăţeşte creşterea salatei și ţine la distanţă afidele), varză, gulie, conopidă, 
castravete, coriandru, dovleac, dovlecel, șalotă, ceapă, praz, fasolă, căpșun, nap, mazăre, 
ridiche, trifoi, mărar, spanac, păstăi, tomată, limba mielului, țigăncușe, măr și porumb.
Salatele nu sunt plante exigente, dar este sfătuit să faceți o rotație de culturi de 2 sau 3 ani.

      Alelopatia

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,2-0,25 m

Salata de grădină își găsește originea la 
baza speciei sălbatice de Lactuca serriola 
(Turcia, Caucaz și Orientul Mijlociu). În regi-
unile riverane Bazinului Mediteranean a fost 
cunoscută ca legumă din anii 4.500 î. Hr. 
Numele latin Lactuca vine de la lac, lac-
tis=lapte, ceea ce face referință la seva 
salatei care seamănă cu laptele. Pentru 
Egipțieni (anii 2.500 î. Hr.), acest latex semă-
na cu sămința masculului și considerau că 
salata era o plantă afrodiziacă ; cu totul in-
vers era la Greci, care-l asociau cu latexul 
de la mac și deci cu virtuți sedative ba chiar 
anafrodiziace. Atât Grecii cât Egipțienii și 
Romanii consumau salata verde la sfârșitul 
mesei, de obicei cu arugulă și alte aromate 
pentru ai masca tendința searbădă.
Salata s-a extins și cultivat în întreaga Eu-
ropă după secolul XIV.
Cât despre cuvântul ‘‘salată’’ el vine din ital-
iană insalata=mâncare sărată.



Semințele germinează începând cu 5°C, optimal 12-15°C (în 4, 2 zile) 
și timp de 15 zile răsar. Mai sus de 20°C, germinarea este înlocuită de 
dormitare și se oprește total la 30°C.  
Pentru această varietate de iarnă, folosiți semințele doar după ce au 
trecut căldurile verii, din iulie-august până în septembrie(-octombrie). 
Semănați direct în exterior cât mai răruț:
- faceți brazde cu 5 mm de adâncime și udați-le abundent în prealabil 
(circa 3-5 l la metru linear);
- semănați cât mai răruț și acoperiți cu un strat foarte fin (1-2 mm) de 
pământ și compactați puțin cu spatele lopățelei ;
- răriți puieții ce au ieșit când a trecut riscul de geruri păstrând o distanță 
de 25 cm între ei.
Puteți face răsaduri în interior, într-un local rece dar luminos, semănați în cutii sau ghiveciuri :
- umpleți ghiveciul sau ghiveciurile cu turf ;
- udați foarte bine substratul înainte de a semăna, de nu semințele riscă să fie spălate și deplasate ;
- semănați cât mai rar și uniform pe toată suprafața disponibilă ;
- presurați un fin strat (circa 1-2 mm, doar cât necesar ca să le acoperiți încât să nu să se mai vadă) de 
turf sau pământ deasupra și compactați puțin ;
- răsădiți cei mai frumoși puieți în ghiveciuri individuale când aceștia vor avea 2-3 frunzulițe. Tăiați-le o 
parte din frunze cu un cuțit sau foarfece bine ascuțite pentru a stimula prinderea acestora. Fiți atenți să 
nu îngropați mugurele principal căci apare riscul putregaiului ;
- udați plăntuțile individual, pe deasupra și doar după asta astupațile piciorușele cu pământ până a 
umple ghiveciul.

Semănatul 

Recoltarea căpățânei se face manual, pe măsură ce aceasta a atins dimensiunile specifice vari-
etății. Această varietate ’De Hongrie’ își atinge starea adultă în 55-60 zile, de regulă din septem-
brie până în decembrie, ba chiar până primăvara, dacă iarna nu e extrem de friguroasă. 
Salatele de iarnă se conservă mai bine, consumați-le cât mai repede și splălați-le cu apă rece.

Înmulțirea se face prin semințe căci salata posedă un avantaj enorm de a fi extrem de autogamă. 
Încrucișările naturale între varietăți sunt foarte rare, deci semințele reproduc în mod fidel carac-
teristicele părinților.
Dacă doriți să păstrați semințele, trebuie să protejați curpenii de sămânță căci păsările le adoră !
Durata germinativă a semințelor este de 5 ani. Sunt circa (700-)800 semințe întrun gram ! 

Avantajul varietății ‘De Hongrie’ este că rezistă la temperaturi de iarnă până la -15°C! În cazul 
unei perioade de îngheț extrem, acoperiți rândurile cu o pânză de protecție.
Toate salatele sunt legate de un sezon anumit al anului; o alegere greșită va avea ca consecințe 
o germinare redusă sau o înflorire prematură !
Un sol în stare bună, o fertilizare echilibrată, o cultură corect irigată regulat dau rezultate foarte 
bune fără probleme sanitare, sau boli și dăunători.
Semănați, cu o perioadicitate de circa 2-3 săptămâni, tot anul împrejur salate din cele 4 sezoane. 
Salata apreciază când solul în jurul tulpiniței ei este aerisit și greblat superficial.

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții
Această varietate se utilizează mai des coaptă sau 
înăbușită sau în supe-creme, poate fi folosită și în stare 
crudă pentru salate, dar atunci în cantități mici în ame-
stec cu alte salate, aromate și legume.
Frunzele salatei de tip Romana este bogată în Vit C și 
oligoelemente. 
Notă: pentru a păstra culoarea verde a salatei (deo-
arece are tendința să devină un fel de cafeniu)  în tim-
pul procesului de gătire, puteți adăuga o linguriță de 
sodă alimentară, doar că aceasta, în consecință, duce 
la distrugerea vitaminelor, în deosebi Vit C.


